
 

  

 

 
 
 

 
 
Drazí vedoucí Tříkrálové sbírky, milí koledníci 

Tříkrálová koleda se uskuteční v době od 1. do 15. ledna 2023 

Tříkrálová sbírka (dále jen TS) bude v obvodu Charity Kroměříž probíhat především formou osobní 

koledy, ale také pomocí statických pokladniček, nebo v online verzi. Pokud by nastaly mimořádné 

okolnosti, budeme vás o případných změnách informovat – pro tento případ vás prosíme, pokud jste 

tak dosud neučinili, abyste předali Charitě Kroměříž alespoň své telefonní číslo, e-mail, nebo jiný 

kontakt pro pružnou komunikaci. Důležité informace k průběhu TS jsou na konci tohoto textu.  

 

Bez vašeho e-mailu či telefonu je pro nás organizace sbírky náročnější 

S vámi poskytnutými kontakty a údaji nakládáme odpovědně a jen pro potřeby Tříkrálové sbírky. 

O vaše data pečujeme s největší obezřetností, protože nám na vaší bezpečnosti velmi záleží.  

 

Prosíme, potvrďte svou účast na Tříkrálové sbírce 2023 (TS 2023) 

Potvrzení Vaší účasti na Tříkrálové sbírce 2023 je důležité k tomu, abychom stihli připravit 

podklady pro Vaše koledování. Pro koledování v obcích vše musíme zvládnout už do 13.12. 2022, 

proto vás prosíme o včasnou reakci. Stačí poslat e-mail nebo krátce prozvonit koordinátora TS 

(viz kontakty níže), který Vám pak zavolá zpět. Nemusíte utrácet zbytečně za hovory kvůli TS.  

 

Pomůžete nám ve svém bydlišti jako místní koordinátoři? 

Ani v tomto roce nebudeme rozesílat vedoucím kolednických skupinek dopisy poštou, proto 

prosíme ty z vás, kteří máte ve svém okolí přátele a známé, kteří se rovněž účastní pravidelně 

Tříkrálové sbírky, abyste jim předali potřebné informace, případně nám pomohli navázat s nimi jiné 

a pružnější spojení, pokud se tak dosud nestalo. Místní koordinátor pak pomáhá zejména při 

obsazování kolednických okruhů v obcích mimo Kroměříž, domlouvá se s místními koledníky na 

průběhu koledy, předává jim podstatné informace a případně pomáhá se zajištěním náhradníků. 

Zapojení místních koordinátorů v některých oblastech se nám v minulých ročnících ukázalo jako 

velmi přínosné, moc jim tímto za tuto cennou pomoc děkujeme.  

 

Při TS často také my sami jako koledníci přímo pomáháme lidem 

Stává se čas od času, že od některých z vás obdržíme prosby či podněty, abychom pomohli 

některým lidem ve vašem okolí. Možná také letos si všimnete při svých pochůzkách někoho, kdo 

potřebuje a zasluhuje si pomoc, ale z nějakého důvodu o to sám nikdy nepožádá. Nikdy neuděláte 

chybu, když komukoli v obtížné životní situaci Charitu doporučíte, nebo ho přímo spojíte 

s charitními pracovníky. Vždyť právě to je hlavní smysl Tříkrálové sbírky. Děkujeme Vám za to.  

 

Požádejte charitního koordinátora o podporu pro své koledování ve svém bydlišti 

Koordinátor pro Tříkrálovou sbírku Charity Kroměříž nabízí pro vás mimo jiné přípravu letáčků 

a plakátů přímo pro vás na míru, např. pro místní vývěsky a nástěnky. Koordinátor vám také rád 

pomůže domluvit informování o vašem koledování v místním (obecním) rozhlase, v některých 

případech i na sociálních sítích vašeho bydliště. Může vám k tomu poskytnout i další podpůrné 

materiály, obrázky, bannery apod. Vedoucím, kterým chybí dětští koledníci, může koordinátor 

pomoci najít vhodné malé pomocníky ve spolupráci se školami a dětskými či mládežnickými 

organizacemi. Je mnoho dětí, které touží koledovat, ale nikdo je o to nikdy nepožádal.  



 

Poděkování koledníkům ve formě slavnostního žehnání v Olomouci  

Jako poděkování za obětavou pomoc nabízíme koledníkům i jejich rodinám účast na slavnostním 

žehnání koledníkům v Olomouci v pátek 30.12. 2022 v 10:00 hodin. Akce obsahuje zajímavý 

program (kromě slavnostní mše i prohlídku betlémů a společné posezení s občerstvením), který vám 

i dětem zpříjemní vánoční dobu. Nezapomeňte se včas přihlásit (do 19.12.) pomocí odkazu na 

stránkách naší Charity: https://www.kromeriz.charita.cz/trikralova-sbirka-2023/. Poznámka na 

okraj: oficiální plakát zvoucí na žehnání koledníkům, který je umístěný na našem webu, se 

nezmiňuje o prohlídce betlémů, ale já mohu potvrdit, že tento program v nabídce pro účastníky je. 

 

Tříkrálová sbírka, COVID-19 a bezkontaktní koledování 

V současné době nepředpokládáme žádné vyhrocení epidemické situace a zavádění zvláštních 

opatření, nebo omezení pohybu či kontaktu s dalšími osobami na veřejnosti. Přesto je však důležité, 

abychom respektovali individuální přání a potřeby lidí, které s naší koledou letos navštívíme. 

Online koleda již zůstane patrně nastálo běžnou součástí Tříkrálové sbírky, stejně tak dárcovské 

zprávy DMS, QR kódy, nebo statické pokladničky. Přejete-li si dozvědět se něco více o těchto 

bezkontaktních formách koledování, obraťte se na koordinátora, který vám rád vše vysvětlí 

a pomůže s řešením méně standardních situací při koledování i zvláštních přání dárců.  

 

Důležité informace k průběhu TS 2023 

V polovině prosince 2022 začíná rozvoz pokladniček a věcí ke koledování do obcí. Koledujete-li 

v některé obci, můžete si již týden před Vánoci dojít na svůj obecní úřad (OÚ) pro vše nezbytné.  

Předávání pokladniček a věcí pro kroměřížské koledníky začne již ve středu 28.12. 2022 

a pokračovat pak bude po celou dobu trvání TS od 1. do 15. ledna 2023, o přesných výdejních 

hodinách budete informováni na stránkách Charity Kroměříž (viz níže).  

Součástí základní výbavy koledníků, kterou obdržíte od Charity Kroměříž, je zapečetěná 

pokladnička s průkazkou (obojí označeno stejným číslem, průkaz Charita vystaví osobě starší 15ti 

let s platným dokladem totožnosti), dále taška s cukříky a kalendáříky (jako poděkování pro dárce), 

křída (bílá a barevná), letáček s informacemi o využití TS (prosíme, přečtěte nejlépe před začátkem 

koledování) a dárek pro koledníky (standardně 3 kusy, jako poděkování koledníkům od Charity).  

Průkaz vedoucího TS musí být kompletně a bezchybně vyplněný. Případné změny a opravy 

hlaste vždy nejprve koordinátorovi Martinu Provazníkovi. Přitom vždy platí: 1 vedoucí může mít 

více pokladniček (i více průkazek), ale 1 pokladničku smí mít pouze 1 odpovědná osoba.  

Prosíme také, abyste si vždy předem zjistili, co patří do vašeho kolednického obvodu. Nesmíme 

koledovat dvakrát na stejném místě.  

Po celou dobu trvání TS od 1. do 15. ledna 2023 jsou koledníci pojištěni.  

Zpět vracíme jen zapečetěnou pokladničku s průkazkou na to místo, odkud jsme je obdrželi. 

Kroměřížští koledníci vrací věci zpět na adresu sídla Charity Kroměříž nejpozději do pondělí 

16. ledna 2023 do 16 hodin. Ostatní vrací věci zpět na své obecní úřady nejpozději do neděle 

15. ledna, kde pak Charita v dalších dnech provede se zástupci OÚ úřední otevření pokladniček.  

 

Přejeme všem našim koledníkům i dárcům mnoho dobrého a děkujeme za jejich obětavou pomoc.  

S vaší pomocí v zádech se nám pracuje vždy lépe. 

 

Za organizaci Tříkrálové sbírky na Kroměřížsku 

Martin Provazník 

Mobil: 737 630 670 

E-mail: martin.provaznik@kromeriz.charita.cz 

Stránky Charity Kroměříž: https://www.kromeriz.charita.cz/ 

Sídlo Charity Kroměříž: Ztracená 63/1, 76701 Kroměříž 
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